
 

SCHOOLJAAR 2020-2021 

Afwezigheidsbriefje 1  

ouderattest 
 

KLAS:………………………………………………………………… 
NAAM:………………………………………………………………. 

VOORNAAM:…………………………………………………… 

DATUM VAN AFWEZIGHEID:…………………… 

REDEN: ziekte 

 

Handtekening 

   
Een medisch attest is vereist voor: 
 afwezigheden van meer dan 3 opeenvolgende 

kalenderdagen. 

 elke afwezigheid nadat de leerling gedurende het 

schooljaar reeds 4 x afwezig was, gewettigd door 

een ouderattest. 

 

Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden 

contacteert de school het CLB en zal er een 

begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden 

in dat geval uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Een afwezigheid wegens familiale redenen dient 

voorafgaand met de directeur besproken te worden.  
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